Pravidla pro odbavení cestujících
v mezinárodní přepravě
Sokolov – Kraslice – Zwotental
Dopravci
Česko – GW Train Regio
Německo – Die Länderbahn

Pohraniční tarifní bod
Kraslice (Gr.)

Jednosměrné jízdenky – jízda z Česka do Německa
Jízdenky vydané dopravcem GW Train Regio do pohraničního tarifního bodu Kraslice (Gr.)
platí až do stanice Klingenthal.
Příklad ceny:
Kraslice – Kraslice (Gr.)
(platí až do stanice Klingenthal)

11 CZK

Při jízdě dále do Německa je nutné si zakoupit novou jízdenku podle tarifu dopravce Die
Länderbahn s výchozí stanicí Klingenthal. Jízdenky se prodávají v samoobslužném automatu
ve vlaku.
Tarif dopravce Die Länderbahn: www.laenderbahn.com/vogtlandbahn/tickets/preise
Na území Německa je též možné využít integrované jízdenky v systému Verkehrsverbund
Vogtland (VVV). V tomto případě je výchozí zóna 113 (Klingenthal). Více informací zde:
www.vogtlandauskunft.de

Jednosměrné jízdenky – jízda z Německa do Česka
Dopravce Die Länderbahn vydává jízdenky podle vlastního tarifu až do stanice Kraslice.
Integrované jízdenky VVV do Kraslic neplatí!
Příklad ceny:
Klingenthal – Kraslice

1,60 EUR

Při jízdě dále do Česka je nutné si zakoupit novou jízdenku podle tarifu dopravce GW Train
Regio s výchozí stanicí Kraslice. Jízdenky prodává průvodčí.

Zpáteční jízdné
Při jízdě přes hranici zpáteční jízdenku nelze vydat.

Síťové jízdenky
Na trati platí tyto jízdenky:
• EgroNet, prodávají oba dopravci (za rozdílné ceny). Cenu jízdného a podmínky
platnosti lze zjistit zde: www.egronet.de/cz
• Touren Ticket, prodává pouze Die Länderbahn. Cenu jízdného a podmínky platnosti
lze zjistit zde: www.laenderbahn.com/vogtlandbahn/tickets/preise

Placení jízdného
Na českém území je možné platit hotově v CZK i EUR (u průvodčího).
Na německém území je možné platit hotově pouze v EUR (v automatu).

Uznávání jízdného
Síťové jízdenky Egronet a Touren Ticket, které jsou vydány on-line nejsou ze strany dopravce
GW Train Regio uznávány. Odbavovací zařízení GW Train Regio neumožňuje čtení kódu
z těchto jízdenek. Děkujeme za pochopení.

Trutnov – Královec – Lubawka
Dopravci
Česko – GW Train Regio
Polsko – Koleje Dolnośląskie

Pohraniční tarifní bod
Královec (Gr.)

Jednosměrné jízdenky – jízda z Česka do Polska
Jízdenky vydané dopravcem GW Train Regio do pohraničního tarifního bodu Královec (Gr.)
platí až do stanice Lubawka.
Příklad ceny:
Královec – Královec (Gr.)
(platí až do stanice Lubawka)

11 CZK

Při jízdě dále do Polska je nutné si zakoupit novou jízdenku podle tarifu dopravce Koleje
Dolnośląskie s výchozí stanicí Lubawka. Jízdenky prodává průvodčí.
Tarif dopravce Koleje Dolnośląskie: www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/bilety/cenybilet%C3%B3w.html

Jednosměrné jízdenky – jízda z Polska do Česka
Jízdenky vydané dopravcem Koleje Dolnośląskie do pohraničního tarifního bodu Královec
(Gr.) platí až do stanice Královec.
Příklad ceny:
Lubawka – Královec (Gr.)
(platí až do stanice Královec)

4 PLN

Při jízdě dále do Česka je nutné si zakoupit novou jízdenku podle tarifu dopravce GW Train
Regio s výchozí stanicí Královec. Jízdenky prodává průvodčí.

Zpáteční jízdenky
Při jízdě přes hranici zpáteční jízdenku nelze vydat.

Síťové jízdenky
Na trati platí tyto jízdenky:
• Královec + Polsko – prodává pouze GW Train Regio, cena 120 CZK. V Polsku platí
pouze na trase Lubawka – Jelenia Góra.
• Podróżuj z KD – prodávají pouze Koleje Dolnośląskie, platí také v celé síti vlaků KD.
Více informací zde: www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/bilety/promocje/oferta%E2%80%9Epodr%C3%B3%C5%BCuj-z-kd%E2%80%9D.html
• Bilet Sudecki – prodávají pouze Koleje Dolnośląskie:
www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/aktualno%C5%9Bci/bilet-sudecki.html
• Bilet turystyczny + Czechy. Více informací zde: polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/ofertymiedzynarodowe/czechy/
• Czechy +. Více informací zde: polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/ofertymiedzynarodowe/czechy/
• Standardní jízdenka Bilet turystyczny platí pouze ve směru jízdy z Polska do Česka, a
to jen do stanice Královec.

Placení jízdného
Na českém území je možné platit hotově v CZK i PLN.
Na polském území je možné platit hotově pouze v PLN.
V obou případech se platí u průvodčího.

